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16 มีนาคม 2560 

 
 
 

 

เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2560   
( ก าหนดวนัประชมุ ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี การจ่ายเงินปันผล ) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท สหยูเน่ียน จ ากดั (มหาชน) (SUC) ครัง้ท่ี 3/2560 ประชุมเมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 
16 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 8 อาคารส านกังานใหญ่ บริษัท สหยูเน่ียน จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 
1828 ถนนสขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติเห็นชอบในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้:-  

 

1.  ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 24 ในวนัพฤหสับดีท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ  
ห้องประชุมชัน้ 9 อาคารส านักงานใหญ่ บริษัท สหยูเน่ียน จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก                
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  

2.  ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น ตัง้แต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2560 จนกว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นจะแล้ว
เสร็จ เพ่ือให้สิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ืออยู่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้ น เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี ครัง้ท่ี 24 มีสิทธิลงคะแนนเสียง และมีสิทธิรับเงินปันผลประจ าปี 2559 

 
3.  ก าหนดระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 24 ดงันี ้
 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 23 
ความเหน็คณะกรรมการ  

การบนัทกึรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 23 เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2559 มีความถูกต้องและ
ครบถ้วน จงึเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 
ความเหน็คณะกรรมการ  

เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 
 

วาระที่  3  พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงนิ ประจ าปี  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ความเหน็คณะกรรมการ 

 เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจ าปี สิ น้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 ท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
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วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตจัิดสรรเงนิก าไร และการจ่ายเงนิปันผล 
ความเหน็คณะกรรมการ    

เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้ น        
ในอตัราหุ้นละ 2 บาท (สองบาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 
50.80 ของก าไรสุทธิ โดยจ่ายจากก าไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร ซึ่งเป็นก าไรท่ีผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน         
อัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ ถือหุ้ นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของ
ประมวลรัษฎากร ส าหรับก าไรสทุธิของปี 2559 ให้ยกไปเป็นก าไรสะสมตอ่ไป  

โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏรายช่ืออยู่ในวนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี    
30 มีนาคม 2560 ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะด าเนินการได้เมื่อได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี
แล้ว โดยบริษัทฯจะแจ้งให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ด าเนินการจดัส่งเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น
ตัง้แตว่นัท่ี 21 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 

 

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการ ก าหนดอ านาจกรรมการ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
5.1 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการ 
ความเหน็คณะกรรมการ   

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาท่ี
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอ จงึเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นมีมติเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในครัง้นีท้ัง้ 5 คน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ ตามรายนามดงันี ้:-    

1.  นางอจัฉรา  จนัทร์ฉาย   2.  นางสาวภคินี พฤฒิธ ารง 
 3.  นางสาวดาลดัย์  ทรัพย์ทวีชยักลุ  4.  นายชตุินธร  ดารกานนท์ 
5.  นายบวรรัตน์  ดารกานนท์  

โดยบคุคลดงักลา่วข้างต้นมีคณุสมบตัิของกรรมการครบถ้วนตามข้อบงัคบับริษัท พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯก าหนดไว้   

ทัง้นี ้นางอจัฉรา  จนัทร์ฉาย และ  นางสาวภคินี พฤฒิธ ารง ซึง่เป็นกรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เลือกตัง้กลบั
เข้าด ารงต าแหน่งดงักลา่วตอ่อีกวาระหนึง่ เป็นบคุคลท่ีไมม่ีสว่นได้เสียกบับริษัท / บริษัทย่อย /  บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และมีคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตาม
หลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. 
 

5.2 พจิารณาก าหนดอ านาจกรรมการ 
ความเหน็คณะกรรมการ   

เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้ นพิจารณาก าหนดอ านาจกรรมการ ดังนี  ้ “กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและ    
ประทับตราส าคญัของบริษัท ยกเว้น นางอจัฉรา จันทร์ฉาย   นางสาวภคินี พฤฒิธ ารง  นางสาวพักตร์ผจง  วฒันสินธุ์  
นางบศุราค า นีลวชัระ และนายยรรยง ตัง้จิตต์กลุ ซึง่เป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ” 

 

5.3 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ความเหน็คณะกรรมการ  

เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้ นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก    
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทน
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กรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2559) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
จดัสรรตามท่ีเห็นสมควรตอ่ไป  

 

วาระที่  6   พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 และก าหนดเงนิค่าตอบแทน 
ความเหน็คณะกรรมการ    

คณะกรรมการเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จงึเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นมีมติแตง่ตัง้ 
1. นายกฤษดา  เลิศวนา          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4958 (เป็นผู้สอบบญัชีปีท่ี 2) หรือ 
2. นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3459 หรือ 
3. นางพนูนารถ  เผ่าเจริญ        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5238  

ซึง่สงักดับริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจ าปี 2560 และก าหนดเงินคา่ตอบแทนในการสอบ
บญัชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส การอา่นและพิจารณารายงานประจ าปี รวมเป็นเงิน 2,700,000 
บาท เพ่ิมขึน้จากปี 2559 จ านวน 250,000 บาท เน่ืองจากผู้สอบบัญชีต้องใช้ชั่วโมงการท างานเพ่ิมขึน้ ตามมาตรฐาน  
การบัญชีท่ีเปลี่ยนแปลง รวมทัง้มีการทบทวนข้อมูล เพ่ือก าหนดเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ใน
รายงานของผู้สอบบญัชี ตามมาตรฐานการสอบบญัชี เร่ือง การสื่อสารเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) 
ในรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ส าหรับคา่บริการอื่นไมม่ี 
 

4.                 จัดส่ง                                           จ าปี      ท่ี 24 ซึ่งมีความเห็น
คณะกรรมการ พ                               ด ให้กบัผู้ ถือหุ้นภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  และจะท า
การเผยแพร่                                           จ าปี      ท่ี 24 และ                     บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯท่ี   www.sahaunion.co.th ตัง้แตว่นัท่ี 17 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป 

 
          จงึเรียนมาเพ่ือทราบ  
       
      ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                          ( นางจนัทรตรี ดารกานนท์ ) 
      กรรมการผู้อ านวยการ 


